
EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano
Período: 03/05 a 14/05/2021
Aluno: …………………………………………………………………………………………...
Professor: Samuel Muniz Guimarães
Componente Curricular: Língua Portuguesa
Objeto do Conhecimento: Estrutura e Formação das Palavras
Palavras Derivadas

           Um dos processos de formação de palavras da língua portuguesa é a derivação. Esse 
processo consiste em derivar palavras a partir de palavras primitivas.

           Os principais processos de derivação são:

A . Derivação prefixal: ocorre quando se formam palavras derivadas por meio do uso de 
 prefixos.

Compor                   rever
Infeliz                       desinteresse

B . Derivação sufixal: ocorre quando se formam palavras derivadas por meio de uso de 
sufixos

firmeza                       cheiroso
atualizar                      escurecer

C . Derivação regressiva: ocorre quando a palavra primitiva sofre uma redução. O caso mais 
comum de derivação regressiva em nossa língua é a formação de substantivos a partir de 
verbos. Esses substantivos são formados pelo acréscimo de –a, -e ou –o ao radical do verbo.

ajuda (de ajudar)
ameaça (de ameaçar)
resgate (de resgatar)
roubo (de roubar)

D . Derivação imprópria: nesse tipo de derivação, a palavra primitiva não sofre modificação 
em sua estrutura; ocorre uma mudança de função, a palavra muda a classe gramatical.

Não digo não
Nem dou o sim

Atividades:
1 .  A grande Borboleta                          
     a grande borboleta
     leve numa asa a lua
     e o sol na outra
     e entre as duas a seta
     a grande borboleta 
     seja complete-
     mente solta

                        (Caetano Veloso)



1) Qual o processo de formação da palavra 
completamente?   .....................................................................................

2) Nos dois últimos versos, a divisão da palavra completamente nos permite diferentes 
leituras. Quais as interpretações 
possíveis? .....................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2 . Forme substantivos a partir de verbos, de acordo com o modelo:

                           Vender      -       venda

a) aconchegar : ............................................  e) atrasar : .......................................
b) acertar: .................................................... f) declinar : ........................................
c) tratar : ..................................................... g) desfalcar : ........................................
d) queixar : ...............................................     h) embarcar : ..........................................

3 . Veja a seguir como pode ser organizada a agenda cultural de um jornal.

       a)    Que informações são apresentadas nesse 
texto? ............................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

         b)   A linguagem utilizada no texto é mais descritiva ou persuasiva? Justifique.  .................
.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................
          c)   Quem são as pessoas que procuram as informações apresentadas nesse espaço do 
jornal? ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

          d)  Aponte o radical da palavra teatro. ..........................................................................



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPS
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano
Período: 03/05 a 14/05/2021
Aluno: ___________________________________________
Professora: Cibele
Componente curricular: Matemática
Objetivo de conhecimento:
Objetivo aprendizado:

 Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que 
possam ser apresentados por equações polinomiais de 2º grau tipo ax²=b

 Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com 
base em suas relações com produtos notáveis, para resolver e elaborar 
problemas que possam ser representados por equações polinomais de 2º
grau

Atividades

                    1)  quais são as equações do segundo grau?
a) X2+2x+1=0
b) 8x-5x-2=0
c) 7x2-8x+3=0
d) 0x2+5x-8=0
e) 5x2-1=0
f) 6x2-8x=0
g) X3-5x2+4=0
h) X-7x-1=0

2). Determine os valores dos coeficientes a. b e c nas equações 
Seguintes:

a) 2x2-8x-7=0
b) X2-5x+6=0
c) 3x2-7x-4=0
d) X2-x-6=0
e) –x2-4x+9=0
f) -8x2-x-1=0
g) 4x2-16=0
h) X2-3x=0
i) 5x2-28=0
j) 6x2=0

3)Coloque na forma ax2+bx+c=0 as seguintes equações de 2º grau:



                                     Resolvido: x(x-2)=3(x+6)
   X2-2x=3x+18

      X2-2x-3x-18=0
 X2-5x-18=0

a) 5x+3x2=4x-7
b) X2+4x=2(x-1)
c) X(2x-3)=4x-1
d) 4x(x+3)=4x-1
e) X(x-2)+1=2(x+3)

4)Classifique as equações do 2º grau em completa ou incompleta

a) X²-8=0
b) 2x2-1=0
c) 4x2+6x=0
d) 3x2-x-1=0
e) X2-8x+9
f) X2+7=0
g) 5x2=0
h) X2-12x+48=0
i) –x2=8x=0
j) 7-2x+x2=0



EJA – Educação de Jovens e Adultos
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa – 9º ano
Período: 03/05/21 a 14/05/21.
Aluno: ______________________________________________________________
Professora: Fabiane Lima Carlos 
Componente curricular: Ciências 
Objeto de conhecimento: Distribuição eletrônica 
Objetivos  de  aprendizagem:  (EF09CI03)  identificar  modelos  que  descrevem  a
estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e
reconhecer sua evolução histórica.

ELETROSFERA DO ÁTOMO

O modelo atômico de Rutherford-Bohr mostra que o átomo possui um núcleo
com  prótons  e  nêutrons,  além  de  uma  eletrosfera  formada  por  várias  camadas
eletrônicas,  com valores  de energia  específicos  para  cada tipo  de átomo.  Para  os
elementos  conhecidos  atualmente,  existem,  no  máximo,  sete  camadas  que  são
representadas, respectivamente (de dentro para fora), pelas letras K, L, M, N, O, P e Q.

A distribuição eletrônica refere-se ao modo em que
os elétrons estão distribuídos nas camadas  ou níveis  de
energia  que  ficam  ao  redor  do  núcleo  do  átomo.  Por
exemplo, ao lado temos os elétrons do berílio. Ele possui 4
elétrons no total, distribuídos em duas camadas eletrônicas.
Assim, a sua distribuição eletrônica é dada por: 2 – 2.

No  entanto,  os  elétrons  não  se  distribuem  de
qualquer  forma  nessas  camadas,  havendo,  portanto,



algumas regras  a  serem seguidas para  essa  distribuição.  Por  exemplo,  a  primeira
camada (K) suporta no máximo 2 elétrons, e a camada de valência (a última camada a
ser preenchida) pode possuir no máximo 8 elétrons.

Esses e outros fatores ocorrem porque os elétrons distribuem-se nas camadas
eletrônicas de acordo com subníveis de energia, que são identificados pelas letras s, p,
d,  f,  que aumentam de energia nessa ordem respectiva. Cada nível  comporta uma
quantidade máxima de elétrons distribuídos nos subníveis de energia.

Para  tornar  mais  fácil  a  distribuição  dos  elétrons  dos  átomos  nas  camadas
eletrônicas, o cientista Linus Pauling (1901-1994) criou uma representação gráfica que
facilitou a visualização da ordem crescente de energia e a realização da distribuição
eletrônica. Essa representação passou a ser chamada de Diagrama de Pauling, sendo
também conhecida como Diagrama de distribuição eletrônica ou, ainda, Diagrama dos
níveis energéticos, e está exposta abaixo:

Atividades
1) complete o quadro a seguir com o número máximo de elétrons por camada. 

2) O átomo de Alumínio possui 13 elétrons. No quadro a seguir distribua este valor: 



3) O átomo de Cálcio possui 20 elétrons. No quadro a seguir distribua este valor: 

4) O átomo de Mercúrio possui 80 elétrons. No quadro a seguir distribua este valor: 

5). Utilizando o diagrama de Pauling, faça a distribuição eletrônica dos seguintes 
átomos: 

a) Berílio (4 elétrons)

b) Nitrogênio (7elétrons)

c) Bário (56 elétrons) 

d) Potássio (19 elétrons) 

e) Fósforo (15 elétrons) 



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
1º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa (9º ano) 
Período: 03/04 a14/05/2021

Aluno: ______________________________________________________

Professor (a): Karle Gonçalves das Neves Zuqui.

Componente Curricular: Geografia.

Objetivos  de  aprendizagem:  (EF09GE05/ES)  Analisar  fatos  e  situações  para
compreender  a  integração mundial  (econômica,  política  e  cultural),  comparando as
diferentes interpretações: globalização e mundialização avaliando os aspectos da Nova
Ordem Mundial e suas consequências no mundo. 

GLOBALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE

A globalização consiste em processos que intensificaram profundamente a conexão
entre o meio econômico, político e sociocultural, estabelecendo uma enorme integração
intra e intercontinental.
Essa globalização gerou o “encurtamento”  ou “diminuição”  das distâncias porque a
evolução  tecnológica  desencadeada  por  ela  trouxe  melhorias  importantíssimas  nos
meios de telecomunicação e transportes, fazendo uma viagem que duravam dias pu-
desse ser feita em apenas alguns minutos ou horas, e fatos que demoravam meses
para serem noticiados a outros países ou continentes pudessem ser divulgados em
tempo muito pequeno ou até mesmo em tempo real. Além disso, o barateamento de
produtos de telecomunicação e transporte também promoveu esse “encurtamento”.
Porém, ela não surgiu somente para encurtar as distâncias e facilitar as relações soci-
ais, mas também com o intuito de suprir uma necessidade do capitalismo, gerando uma
rede de conexões entre cidades,  estados,  países e continentes chamada de Aldeia
Global.
Até então estamos abordando o conceito e origem da globalização e você deve estar
se perguntando: “Mas onde o meio ambiente entra nessa história toda?”.
Acontece que com a expansão do capitalismo promovida pela globalização, o consu-
midor obteve vantagens, já que os serviços e produtos tiveram sua qualidade significa-
tivamente aumentada, mas a qualidade de vida diminuiu, pois a grande maioria das
empresas não respeita o meio ambiente nem o próprio ser humano (apesar de ser con-
sumidor).
Essa falta de respeito ocorre porque a globalização tomou proporções gigantescas e
sem a conscientização em prol da conservação do meio ambiente, muitas empresas,
objetivando gerar  renda,  atropelam a natureza sem pensar  nas consequências dos
seus atos.



CONSEQUÊNCIAS DA GLOBALIZAÇÃO
A conjuntura atual nos permite inferir que a globalização e suas consequências irão
perdurar por muito tempo, já que esse acontecimento promoveu muitos benefícios para
a economia mundial. Assim, podemos saber que o meio ambiente e tudo que o envolve
têm sido e será continuamente afetado pela globalização, pois os impactos que ela
gera no ambiente são gigantescos e advém, principalmente, dos hábitos de consumo e
sistemas produtivos das populações.
Uma das principais problemáticas que agravam os efeitos da globalização é a existên-
cia de uma legislação ambiental ainda deficiente, limitada e pouco rígida em muitos pa-
íses. Isso, somado ao fato de que a maioria das corporações passa por cima das leis,
faz com que o ambiente acabe sofrendo as consequências.
Infelizmente, pouquíssimas empresas se importam com a conservação ambiental e atu-
am sob as diretrizes de um desenvolvimento sustentável. A grande maioria polui, des-
mata (e mata), queima, e acaba desencadeando várias implicações, que apesar de
muito conhecidos são pouco evitados e tratados.
https://casadaconsultoria.com.br/globalizacao-e-meio-ambiente (acessado  em  27  de
abril de 2021) 

Atividade 01
Quais são as consequências da globalização com o meio ambiente?

Atividade 02
Observe a tirinha abaixo e, em seguida, responda às questões.

Disponível  em:  <https://arquivos.qconcursos.com/prova/arquivo_prova/31368/cesgranrio-2012-
termobahia-tecnico-de-instrumentacaojunior-prova.pdf>. acesso em 27/04/2021. 

a) Explique as prováveis causas do aquecimento global. 

b)  Apesar da preocupação de Calvin,  seus hábitos contribuem para o aquecimento
global? Justifique.
 

https://casadaconsultoria.com.br/globalizacao-e-meio-ambiente


EMEF “LACERDA DE AGUIAR”
5ª Coletânea – 2º Bimestre –   03/05/2021 a 14/05/2021  

8ª Etapa     (  9º ano  )  -EJA  
Aluno: ______________________________________________________

Professor: __Carson Cruz_____________________________________

Componente Curricular: História

Objeto de conhecimento/conteúdo: O Período Entre guerras.

Orientações:
Atenção alunos: 
 Organize o seu dia;
 Não deixe as atividades acumularem.
 Consulte o dicionário sempre que não souber o significado das palavras.
 Lembre-se sempre! Sua família é seu maior tesouro. Aproveite o momento para fortale-

cer ainda mais os seus vínculos com ela.

Objetivos de aprendizagem:  Analisar o período entre as duas Guerras Mundiais, com
destaque para a crise de 1929 e as estratégias usadas pelos EUA para vencer a Gran-
de Depressão.

Introdução:

No século XX, ocorreram duas grandes guerras mundiais. A primeira de 1914-
1918, a segunda, em 1939-1945. Mas o mundo entre uma guerra e outra modificou-se
muito e isso, inclusive, criou as condições e ambiente para a segunda guerra. A maioria
dos historiadores afirma que a Segunda Guerra só aconteceu por causa as sanções
feita aos países que perderam a guerra foram muito pesadas.

Assista o vídeo no link abaixo e faça as atividades:  

https://youtu.be/9EGoeeOHlLs         

O Período entreguerras

1) Durante a Primeira Guerra Mundial e no pós-guerra, os Estados Unidos conquista-
ram um amplo mercado, respondendo por cerca de 30% da produçãomundial e ocu-
pando o:

A)  Primeiro  lugar  na  lista  dos  maiores  exportadores  do  planeta.
B)  Primeiro  lugar  na  lista  dos  maiores  importadores  do  planeta.
C)  Segundo  lugar  na  lista  dos  maiores  exportadores  do  planeta.
D)      Segundo lugar na lista dos maiores importadores do planeta.

 

https://youtu.be/9EGoeeOHlLs


2) A Europa saiu da guerra economicamente abalada. França e Grã-Bretanha tinham
pesadas dívidas de guerra, contraídas com:

A) Rússia
B) Estados Unidos
C) Alemanha
D) Bélgica

3) A América Latina, por sua vez, foi beneficiada pela prosperidade dos Estados Uni-
dos. Como fornecedora de matérias-primas para as indústrias desse país, suas expor-
tações aumentaram. Assim, a economia norte-americana estabeleceu:

A) Uma forte aliança com os países desenvolvidos
B) Uma forte ligação com os países menos desenvolvidos
C) Um domínio econômico mundialmente notado
D) Uma rede de dependência com todos os países do mundo

4) Os felizes e prósperos ano 1920 foram marcados pelo consumismo. Diante da gran-
de produção de artigos industrializados, do barateamento de custos e:

A) Do aumento no número de empregos
B) Do apoio de países vizinhos
C) Da facilidade de crédito
D) Da aliança entre os países desenvolvidos

5) Ao mesmo tempo em que se recuperavam economicamente, os países europeus 
adotaram medidas protecionistas com relação à entrada de produtos estrangeiros a fim
de:

A) Favorecer a produção nacional
B) Aumentar a exportação
C) Boicotar os Estados Unidos
D) Se restabelecer

6) A partir de 1925, a tendência de crescimento norte-americano inverteu-se. Esse ce-
nário provou demissões em massa, o que diminuía também o consumo. Essa redução, 
por svez, aumentava ainda mais a demissão de trabalhadores. Instalava-se em círculo 
vicioso, cuja consequência foi uma enorme crise, também chamada de:

A) New Deal
B) Grande Depressão
C) American Way
D) Quebra da Bolsa de Valores

Boa Sorte!!!



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “LACERDA DE AGUIAR”

5  ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPS  
2  º Bimestre – 1º Semestre de 2021   

8ª Etapa (  9  º ano)   

Período: 03/05/2021 a 14/05/2021
Aluno:____________________________________
Professor (a): Fanny Alves
Componente Curricular:) Arte
Competência  :  Compreender  os  processos  identitários,  conflitos  e  relações  de

poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades

e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e

valores  assentados  na  democracia,  na  igualdade  e  nos  Direitos  Humanos,

exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a

cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.

Habilidades: (EM13LGG201). Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e

verbais)  em diferentes  contextos,  valorizando-as  como fenômeno social,  cultural,

histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.

Nossa última Coletânea de estudo foi sobre o Impressionismo. Agora vamos partir 

para novos horizontes, o Expressionismo.

Antes de qualquer texto informativo, você irá entrar no Google, escolher uma obra 

de Arte, qualquer obra , que realmente expresse você, irá postar no WhatsApp junto 

com um áudio me discorrendo quais os motivos que a obra te impressiona.

Não se esqueça de colocar nome da obra e autor. 

Bom trabalho!

Qualquer dúvida estou a disposição!

Orientações:
Após o estudo do texto informativo responder as questões abaixo.



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

8ª Etapa (9º ano) 

Período: 03/05/2021 a 14/05/2021
Aluno: ______________________________________________________
Professor(a): Sabrina S. da Silva
Componente Curricular: Inglês
Objetivo de conhecimento:
Objetivo de aprendizagem:
Nesta cap,iniciaremos o conteúdo Immediate Future (Going to). Leia o conteúdo com 
atenção e responda, em inglês, às questões propostas.

Immediate future

Going to é usado para expressar um futuro próximo, algo que, com certeza, está 
prestes a acontecer ou que temos a intenção de fazer. Na Língua Inglesa, assim como 
no Português, pouco usamos o futuro do presente (consertará, levará, irá, trará, etc), 
que corresponde ao Simple Future. Na maioria das vezes damos preferência à constru-
ção vou consertar, vou levar, etc. Essa construção se faz com o Going to em Inglês. 
Observe suas formas e usos:

Usos

Going to é usado para:

1. Expressar intenção de fazer alguma coisa:
I'm going to eat less to try to lose weight. (Vou comer menos para tentar emagrecer.)
I'm going to go for a walk. (Vou dar uma caminhada.)
2. Falar de planos para o futuro:
He is going to be an engineer when he grows up. (Ele vai ser engenheiro quando cres-
cer.)
Philip is going to be engaged next month. (Felipe vai ficar noivo no mês que vem.)
When I leave high school, I'm going to study architecture. (Quando eu sair do colégio,
vou estudar Arquitetura.)

3. Expressar uma ação que irá ocorrer num futuro próximo:

It's very hot today, We are going to sweat a lot. (Está muito quente hoje, nós vamos 
transpirar bastante.)

What are you going to do tonight? (O que você vai fazer hoje à noite?)

She is going to talk to you in a few minutes. (Ela vai falar com você em alguns minu-
tos.)



It is going to rain by the end of the day. (Vai chover no final do dia.)

OBSERVAÇÃO: A forma going to geralmente é seguida de advérbios de tempo, 
como: next week; next month; next year; in a week; tomorrow; in a month; in a 
year; today; tonight; tomorrow, etc.

WILL ou GOING TO?

Em muitos casos podemos usar tanto will quanto going to exatamente com o mesmo 
sentido. Porém, se nos referirmos a algo que irá acontecer muito em breve, geralmente
optamos pela forma going to.

Outra distinção entre will e going to refere-se ao planejamento prévio ou não da 
ação. Will é usado quando a pessoa que fala decide, no momento em que fala, fazer 
alguma coisa no futuro, ou seja, não houve planejamento prévio. No entanto, se a deci-
são já havia sido tomada, emprega-se going to.

Forma afirmativa

A forma afirmativa desta estrutura verbal é formada por going to seguido do infinitivo 
do verbo principal sem 'TO'. O verbo to be serve como auxiliar e se posiciona após o 
sujeito:
We are going to spend our vacation in Paris.
(Vamos passar nossas férias em Paris.)
My mother is going to take me to the school today. (Minha mãe vai me levar para es-
cola hoje.)
I'm going to call you tonight. (Vou te ligar hoje à noite.)
I'm going to have a shower before having dinner. (Vou tomar banho antes de jantar.)

AFFIRMATIVE FORM: SUJEITO + VERBO TO BE + GOING TO + INFINITIVO DO
VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'.

Forma negativa

Na forma negativa, coloca-se not entre o verbo to be e going to:
I'm not going to talk to you until you apologize for what you have done. (Não vou falar 
com você até você se desculpar pelo que fez.)
They are not going to come. (Eles não vão vir.)
I'm not going to have any difficulty to do that. (Não vou ter nenhuma dificuldade para 
fazer isto.)

NEGATIVE FORM: SUJEITO + VERBO TO BE + NOT + GOING TO + INFINITIVO DO
VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'.

Forma interrogativa

Na forma  interrogativa de going  to,  o  verbo to  be se  posiciona  antes  do  sujei-
to. Observe alguns exemplos:

Are they going to help us? (Eles vão nos ajudar?)
What are you going to do next weekend? (O que você vai fazer no próximo final de se-



mana?)
Is she going to have a baby? (Ela vai ter um filho?)
Is he going to stay here? (Ele vai ficar aqui?)

INTERROGATIVE FORM: VERBO TO BE + SUJEITO + GOING TO + INFINITIVO DO
VERBO PRINCIPAL SEM 'TO'.

ATIVIDADE
1. Complete as sentenças com o furo imediato. Use: IS ou ARE + GOING TO + verbo.



EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
EMEF “Lacerda de Aguiar”

5ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs
2º Bimestre – 1º Semestre de 2021 

5ª Etapa (6º ano) 

Período: 03/05/2021 a 14/05/2021
Aluno: _______________________________________
Professor (a): Jhonatta Velasco

Componente Curricular: Ética e Cidadania

 ÉTICA E CIDADANIA

Direitos Humanos

Os Direitos Humanos constituem a categoria mais básica de direitos que qualquer ser
humano, em qualquer parte do mundo, pode requerer em defesa própria ou de outrem.
Não há distinção de classe social, cor, gênero, nacionalidade, religião, orientação
sexual ou de qualquer outro tipo que anule os direitos fundamentais de uma pessoa.

Resumo

3) Categoria de direitos primordiais e inalienáveis;
4) Garante direitos a todos os membros da espécie humana;
5) Foram reconhecidos no mundo moderno, pela primeira vez, na Revolução Ameri-

cana e na Revolução Francesa;
6) Foram oficializados no século XX por meio da Declaração Universal dos Direitos

Humanos, da ONU;
7) Garantem direitos fundamentais, como à vida, à liberdade, à saúde e à segurança

das pessoas, bem como o direito à defesa e ao justo julgamento a quem for acu-
sado de um crime;

8) Ainda hoje existem desrespeitos aos Direitos Humanos, o que atesta a necessi-
dade de que a luta e o ativismo pelos direitos nunca acabem.

O senso comum tende a tratar os Direitos Humanos de maneira equivocada, pois al-
gumas confusões de categoria são cometidas quando se fala do assunto. Por isso, é
preciso estabelecer que:

e) Os  Direitos  Humanos não  são  uma invenção.  Como  direitos  pertencentes  a

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/revolucao-francesa.htm


qualquer ser humano, eles existem desde que existe ser humano na face da Ter-
ra. O que aconteceu foi o reconhecimento desses direitos já existentes, por meio
de convenções e documentos oficiais.

f) Os direitos humanos pertencem à humanidade e aplicam-se a todos os seres
humanos, sem exceção e nem distinção. Portanto, a crença do senso comum de
que os Direitos Humanos servem para proteger certas pessoas, em detrimento de
outras, está absolutamente incorreta.

g) Não há uma pessoa, uma instituição ou um órgão que seja os Direitos Hu-
manos. Existem ONGs, secretarias públicas e pessoas que lutam pela garantia
dos Direitos Humanos em quaisquer situações. Portanto, as falas do senso co-
mum que afirmam que “os Direitos Humanos não vão atrás das vítimas do crime”
ou que “os Direitos Humanos não prestam ajuda à família do policial morto em
conflito”  são confusões  categoriais.  Os Direitos  Humanos não podem agir  por
conta própria, visto que, enquanto uma idéia, um conceito que não existe fisica-
mente, podem apenas ser aplicados em determinadas situações.

Escreva qual é sua opinião sobre os direitos humanos. Em
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